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1. Âmbito do risco

O seguro de saúde Ageas Seguros Médis garante, de acordo 
com o estabelecido no contrato, um conjunto de coberturas 
no domínio dos cuidados de saúde que integram, isolada ou 
conjuntamente, prestações convencionadas, prestações 
indemnizatórias e serviços de assistência, identifi cadas nas 
Condições Particulares da Apólice e cujo âmbito é defi nido 
nas Condições Gerais e Especiais da Apólice, e que surjam 
em consequência de doença ou acidente ocorrido em cada 
ano de vigência do contrato.

2. Base do contrato

Constituem a base do contrato de seguro e fazem parte inte-
grante da Apólice, a Proposta de Seguro, o Boletim Individual 
de Adesão, quando aplicável, o Questionário Individual de 
Saúde de cada Pessoa Segura, bem como a Documentação 
Clínica necessária à aceitação pelo Segurador do contrato 
ou da adesão individual.

3.  Âmbito territorial

Salvo quando o contrário resulte das Condições Especiais 
ou Particulares, o contrato tem o seu âmbito territorial limi-
tado ao território nacional.

Apenas são abrangidas as despesas de saúde realizadas 
ou a realizar no estrangeiro nos casos de acidente ou doença 
manifestada de modo súbito, devidamente justifi cadas por 
relatório médico, e que ocorram durante uma permanência 
ocasional no estrangeiro não superior a 45 dias.

As garantias do contrato de seguro são suspensas, pelo 
período em que se verifi que, relativamente a alguma Pessoa 
Segura, a ausência, no estrangeiro, com duração superior a 
45 dias, produzindo efeitos, tal suspensão, a partir da data 
do seu início, mesmo que a ausência apenas posteriormente 
seja conhecida pelo Segurador.

4. Pessoas Seguras

Benefi ciam das garantias conferidas pelo contrato as 
Pessoas Seguras que satisfaçam, cumulativamente, as 
seguintes condições à data da sua inclusão na Apólice:

a) sejam aceites pelo Segurador em conformidade com os 
seus critérios de aceitação em função dos parâmetros da 
avaliação do risco vigentes;

b)  preencham o Questionário Individual de Saúde com 
veracidade e exatidão;

c)  aceitem as regras de acionamento das garantias segu-
ras e de utilização do Sistema Integrado de Cuidados de 
Saúde Médis.

A aceitação do seguro, relativamente a cada Pessoa Segura, 
é confi rmada, pelo Segurador, através da emissão da 
Apólice, Ata adicional ou do Certifi cado Individual, com a 
posterior entrega de um Cartão Ageas Seguros Médis.

Na celebração, execução e cessação do contrato de seguro, 
são consideradas as práticas e técnicas de avaliação, sele-

ção e aceitação de riscos próprias do Segurador, tendo por 
base dados estatísticos e atuariais rigorosos considerados 
relevantes.

5.  Coberturas contratáveis, melhor defi nidas nas 
Condições Especiais 

Conforme o plano escolhido, apenas integram o contrato de 
seguro as coberturas que sejam referidas nas Condições 
Particulares, incluídas nas modalidades de prestações con-
vencionadas, prestações indemnizatórias e serviços de 
assistência melhor defi nidas nas Condições Gerais.

Note-se que as Comparticipações, Reembolsos, Capi-
tais, Franquias, Copagamentos e Períodos de Carência 
de cada Condição Especial encontram-se defi nidos nas 
respetivas Condições Particulares.

ASSISTÊNCIA CLÍNICA EM REGIME DE HOSPITALIZAÇÃO 

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a:
a)  no âmbito das prestações convencionadas, fi nanciar 

o acesso da Pessoa Segura a prestadores de servi-
ços clínicos relativos a assistência clínica em 
ambiente hospitalar integrados na Rede Médis, nos 
termos e com os limites fi xados nas Condições 
Particulares;

b)  no âmbito das prestações indemnizatórias, reembol-
sar a Pessoa Segura das despesas efetuadas com a 
assistência clínica que requeira meios e serviços 
específi cos em ambiente hospitalar, nos termos e 
com os limites fi xados nas Condições Particulares.

O âmbito de incidência desta cobertura abrange a prestação 
de cuidados de saúde em hospital, incluindo a assistência 
hospitalar em regime externo, desde que a necessidade de 
ambiente hospitalar para a realização dos mesmos seja cli-
nicamente comprovada.

Constituem despesas fi nanciáveis no âmbito da Rede Médis 
ou reembolsáveis, as efetuadas em pagamento de atos 
médicos, cirúrgicos ou diagnósticos que requeiram meios e 
serviços específi cos imprescindíveis em ambiente hospitalar 
para a sua realização, nomeadamente:

a) honorários relacionados com os atos realizados em am-
biente hospitalar, tais como honorários de médico/
cirurgião, anestesista, ajudante e instrumentista;

b) meios complementares de diagnóstico e terapêutica 
associados aos atos realizados em ambiente hospi-
talar;

c) medicamentos quando administrados durante o 
período de hospitalização e associados aos atos rea-
lizados;

d) materiais, equipamentos e produtos quando associa-
dos aos atos realizados em ambiente hospitalar;

e) instalações necessárias à realização dos atos em 
ambiente hospitalar, tais como bloco operatório, sala 
de recobro e quarto;

f) transporte de ambulância, de e para o estabeleci-
mento hospitalar, desde que o estado de saúde da 
Pessoa Segura o justifi que;

g) próteses implantadas cirurgicamente;
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h) outros atos ou procedimentos contidos nos termos 
convencionados de preços fechados, quando aplicá-
veis.

Não são reembolsáveis as despesas de caráter particu-
lar ou que não tenham natureza clínica.

ASSISTÊNCIA CLÍNICA EM REGIME AMBULATÓRIO

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a:
a) no âmbito das prestações convencionadas, fi nanciar 

o acesso da Pessoa Segura a prestadores de servi-
ços clínicos em regime ambulatório integrados na 
Rede Médis, nos termos e com os limites fi xados nas 
Condições Particulares;

b) no âmbito das prestações indemnizatórias, reem-
bolsar a Pessoa Segura das despesas efetuadas 
com cuidados médicos em regime ambulatório, 
nos termos e com os limites fi xados nas Condições 
Particulares.

Constituem despesas fi nanciáveis ao abrigo do regime de 
acesso a prestadores de serviços clínicos integrados ou 
reembolsáveis, as efetuadas em pagamento de atos médi-
cos, cirúrgicos ou diagnósticos que não requeiram meios e 
serviços específi cos em ambiente hospitalar para a sua rea-
lização, mesmo que neste ocorram:

a) consultas médicas;
b) honorários médicos relacionados com os atos realizados 

em ambiente não hospitalar;
c) meios complementares de diagnóstico e terapêutica rea-

lizados em ambiente não hospitalar;
d) materiais e equipamentos quando associados a atos 

específi cos e utilizados durante a execução destes;
e) honorários de enfermagem relacionados com os atos 

realizados em ambiente não hospitalar;
f) transporte de ambulância, de e para unidades de saúde, 

desde que o estado de saúde da Pessoa Segura o justi-
fi que.

ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a:
a)  no âmbito das prestações convencionadas, fi nanciar 

o acesso da Pessoa Segura a prestadores de servi-
ços clínicos de estomatologia e medicina dentária 
integrados na Rede Médis, nos termos e com os limi-
tes fi xados nas Condições Particulares;

b)  no âmbito das prestações indemnizatórias, reembol-
sar a Pessoa Segura das despesas efetuadas com 
cuidados médicos de estomatologia e medicina 
dentária, nos termos e com os limites fi xados nas 
Condições Particulares.

Constituem despesas fi nanciáveis ao abrigo do regime de 
acesso à Rede Médis, ou reembolsáveis, as efetuadas no 
caso de:

a) consultas;
b) dentisteria (restauração e obturação de cavidades);
c) paradontologia (destartarização);
d) pequena cirurgia oral;
e) próteses;
f) ortóteses (aparelhos de correção);
g) meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

Para efeitos de cobertura consideram-se:

Prótese — todo o instrumento clinicamente concebido ou 
recomendado que tem por fi nalidade a substituição total ou 
parcial de um membro ou órgão;

Ortótese — todo o instrumento clinicamente concebido ou 
recomendado que tem por fi nalidade ajudar o membro ou 
órgão a cumprir, no todo ou em parte, a sua função.

MEDICAMENTOS

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a 
reembolsar a Pessoa Segura, nos termos e limites fi xa-
dos nas Condições Particulares, das despesas efetua-
das com a aquisição de medicamentos, como tal ofi cial-
mente qualifi cados, comparticipáveis pelo Serviço 
Nacional de Saúde.

Constitui despesa reembolsável o montante não compartici-
pável pelo Serviço Nacional de Saúde, relativamente ao 
preço de venda ao público do medicamento. O reembolso 
das despesas efetuadas fi ca dependente da verifi cação dos 
seguintes pressupostos:

a) os medicamentos deverão ser prescritos por um médico 
e destinar-se ao tratamento de lesões consequentes de 
situações clínicas cuja cobertura seja contratualmente 
garantida;

b) deverão ser enviados ao Segurador, conforme os casos, 
o original ou a cópia da prescrição médica, fi rmados pela 
farmácia fornecedora e com a exibição das vinhetas, 
códigos de barras ou número de registo dos medicamen-
tos prescritos, e ainda o correspondente recibo, com a 
menção expressa e legível dos medicamentos fornecidos 
e das importâncias que, após dedução do montante da 
comparticipação, se a houver, fi cam a cargo da Pessoa 
Segura, nos termos dispostos quanto à coordenação de 
prestações.

O Segurador não procederá ao reembolso de despesas 
relativamente às quais não possua os necessários ele-
mentos de prova.

PARTO

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a 
fi nanciar o acesso da Pessoa Segura a prestadores de 
serviços clínicos de parto ou interrupção involuntária 
da gravidez por indicação médica, com causa de exclu-
são da ilicitude e se, em caso de decurso do período 
normal de gestação, o parto ocorreria após o termo do 
Período de Carência, nos termos seguintes e com os 
limites fi xados nas Condições Particulares:
a) no âmbito das prestações convencionadas, assegu-

rar o acesso da Pessoa Segura a prestadores de ser-
viços clínicos integrados;

b) no âmbito das prestações indemnizatórias, reembol-
sar a Pessoa Segura das despesas efetuadas.

Constituem despesas reembolsáveis, ou fi nanciáveis ao 
abrigo do regime de acesso a prestadores de serviços clíni-
cos integrados, as efetuadas em pagamento de:

a) honorários médicos do obstetra;
b) honorários médicos do anestesista, ajudante e instru-

mentista, quando tal se justifi que;
c) honorários médicos de pediatria, enquanto durar o inter-

namento da parturiente ao abrigo desta cobertura;
d) meios complementares de diagnóstico realizados 

durante o período de hospitalização;
e) medicamentos quando administrados durante o período 

de hospitalização;
f) materiais, produtos e equipamentos quando associados 

aos atos realizados durante o período de hospitalização;
g) instalações necessárias à realização dos atos (bloco 

operatório, sala de recobro, sala de partos, quarto);
h) diária do recém-nascido, enquanto durar o internamento 

da parturiente ao abrigo desta cobertura;
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i) transporte de ambulância, de e para o estabelecimento 
hospitalar, desde que o estado de saúde da parturiente 
o justifi que.

PRÓTESES E ORTÓTESES

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a 
reembolsar a Pessoa Segura, nos termos e de acordo 
com os limites fi xados nas Condições Particulares, 
pelas despesas efetuadas com a aquisição, ou aluguer, 
segundo prescrição médica, de próteses e ortóteses.  À 
presente cobertura aplica-se a defi nição de Próteses e 
Ortóteses constante da cobertura de Estomatologia e 
Medicina Dentária.

Ao abrigo da presente cobertura, será atribuída compartici-
pação nas despesas com a aquisição de:

a) um par de lentes de contacto graduadas ou outras, em 
cada anuidade do contrato de seguro, ou até 2 pares no 
caso de a Pessoa Segura ter menos de 16 anos de idade 
à data de realização da despesa; as lentes de contacto 
descartáveis são comparticipáveis, independentemente 
do seu número, até ao limite anual do capital previsto nas 
Condições Particulares da Apólice;

b) uma armação por cada duas anuidades do contrato de 
seguro, ou uma armação em cada anuidade no caso de 
Pessoa Segura com menos de 16 anos de idade à data 
de realização da despesa; 

c) próteses auditivas, oftalmológicas e correção do calçado 
ortopédico; 

d) aluguer ou aquisição de cadeira de rodas e canadianas 
desde que o valor do aluguer não exceda o valor de aqui-
sição.

Ao abrigo da presente cobertura, é atribuída comparticipa-
ção nas despesas com a aquisição de próteses oculares, 
nomeadamente para substituir olhos enucleados. 

Para atribuição de comparticipação nas despesas de aquisi-
ção de próteses ou ortóteses, é necessária a apresentação 
dos seguintes documentos:

a) fotocópia da prescrição do médico oftalmologista, 
devendo esta ter sido emitida em prazo não anterior a 90 
dias da data de aquisição da prótese ou ortótese;

b) fotocópia da prescrição do médico no caso Próteses 
auditivas, oftalmológicas, correção do calçado ortopé-
dico, cadeira de rodas e canadianas;

c) recibo da entidade fornecedora da prótese ou ortótese, 
indicando, nomeada e expressamente, a qualidade, 
quantidade e o preço dos materiais adquiridos.

ASSISTÊNCIA CLÍNICA NO ESTRANGEIRO

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a 
prestar um serviço de assistência às Pessoas Seguras 
que careçam de cuidados de saúde no estrangeiro, rela-
tivamente a situação clínica garantida por esta Apólice, 
até ao limite fi xado nas Condições Particulares.

A aplicação desta cobertura e das garantias constantes 
desta cobertura dependem de autorização dos serviços 
clínicos do Segurador, a solicitar diretamente ou através 
da Linha Ageas Seguros Médis, devendo este ser notifi -
cado no prazo de 48 horas, em caso de urgência.

Consideram-se despesas reembolsáveis:

Admissão

Em caso de doença ou acidente sobrevindos à Pessoa 
Segura que implique a necessidade do seu internamento 
ou tratamento, devidamente justifi cado, em hospital ou 

clínica, o Segurador tratará dos procedimentos neces-
sários à admissão da Pessoa Segura na unidade hospi-
talar escolhida.

Transporte

a) no caso da Pessoa Segura necessitar de transporte 
para a unidade onde irá ser internada, ou tratada, e 
esteja fi sicamente impossibilitada de utilizar um meio 
de transporte normal, o Segurador obriga-se a orga-
nizar o seu transporte, em ambulância, veículo sani-
tário ligeiro ou outro meio de transporte que a gravi-
dade da doença justifi que, até à unidade de interna-
mento ou tratamento indicada pela Pessoa Segura. 
Por solicitação da Pessoa Segura, o Segurador orga-
nizará idêntico serviço para um acompanhante, seja 
médico, familiar ou outro;

b) após alta médica, o Segurador organizará o trans-
porte de regresso, em meio de transporte adequado, 
para a Pessoa Segura, bem como para o acompa-
nhante, conforme condições defi nidas na Apólice.

O Segurador somente se obriga a transportar a Pessoa 
Segura sujeita a internamento numa unidade hospitalar 
fora do território nacional, quando esta já se encontre 
no estrangeiro à data do evento ocorrido de modo súbito 
ou desde que não exista no nosso país qualquer uni-
dade onde o tratamento possa ser desenvolvido. O ser-
viço é ainda garantido quando não haja possibilidade de 
internamento em tempo útil em unidade de saúde no 
território nacional, estando em risco de vida a Pessoa 
Segura.

Se a Pessoa Segura for portadora de doença conta-
giosa, a utilização do transporte em avião de linha regu-
lar fi ca condicionada à autorização da companhia aérea 
transportadora. No caso de não ser concedida autoriza-
ção, a Pessoa Segura, se o desejar, poderá optar por 
qualquer outro meio de transporte, se previamente acor-
dado entre o seu médico e os serviços clínicos do 
Segurador.

Despesas de Funeral e Repatriamento

Se, durante o período de internamento hospitalar, a 
Pessoa Segura falecer, o Segurador suportará eventuais 
despesas relacionadas com as formalidades legais a 
cumprir no local do falecimento, bem como com as 
decorrentes da organização do transporte do corpo e da 
urna, desde o local do evento até ao do funeral em 
Portugal, até aos limites previstos nas Condições 
Particulares.

Alta sob vigilância médica

Se para efeitos de consulta, ou após alta médica em 
consequência do internamento hospitalar, a Pessoa 
Segura necessitar de fi car alojada fora da sua residên-
cia habitual para vigilância médica, o Segurador garante 
a marcação no alojamento por ela escolhido, supor-
tando a Pessoa Segura o respetivo custo. 

Saída da unidade de saúde

Após a alta médica em consequência de internamento 
hospitalar, o Segurador encarregar-se-á de todos os 
procedimentos administrativos necessários à saída da 
Pessoa Segura, junto da unidade hospitalar, garantindo-
-se igual serviço em caso de morte da Pessoa Segura 
durante o internamento.

Envio de medicamentos

No caso de o médico ter prescrito à Pessoa Segura 
medicamentos, o Segurador garantirá a sua procura e 
envio, se os mesmos não se encontrarem disponíveis 
no local onde a Pessoa Segura se encontra.
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DOENÇAS GRAVES

Para efeitos desta cobertura, consideram-se as seguin-
tes defi nições:

Âmbito Territorial — cuidados de Saúde prestados fora 
de Portugal.

InterConsulta — um processo de segunda opinião 
médica estruturado, baseado numa análise profunda da 
informação médica e exames auxiliares de diagnóstico 
da Pessoa Segura por um segundo especialista de reco-
nhecida competência para a patologia em causa. Este 
serviço é prestado pela Best Doctors.(1)

Certifi cação Médica Prévia — aprovação escrita, emitida 
pela Best Doctors, que inclui a confi rmação da cober-
tura ao abrigo da condição especial da apólice, previa-
mente à execução dos serviços no hospital recomen-
dado, fora de Portugal, para qualquer tratamento, servi-
ços hospitalares e medicamentos cuja prescrição seja 
relacionada com o sinistro.

Nos termos desta cobertura, o contrato de seguro 
garante, de acordo com os limites fi xados nas Condições 
Particulares, as despesas incorridas pela Pessoa Segura 
com diagnósticos, tratamentos, serviços clínicos, provi-
sões ou prescrições médicas, no âmbito territorial, con-
sideradas clinicamente necessárias, sempre que as 
mesmas resultem ou sejam consequência de qualquer 
uma das doenças graves ou situações clínicas a seguir 
indicadas e cujos primeiros sintomas tenham ocorrido 
durante o período de vigência da garantia tendo já 
decorrido o Período de Carência.

A aplicação das garantias constantes desta cobertura 
está sujeita ao Serviço de InterConsulta a fi m de confi r-
mar o diagnóstico e o tratamento adequado, devendo a 
Pessoa Segura, em qualquer circunstância, autorizar os 
médicos e hospitais a que tenha recorrido a facultarem 
aos serviços clínicos do Segurador e da Best Doctors, 
os relatórios clínicos e quaisquer outros elementos que 
estes tenham por conveniente para documentar o pro-
cesso. 

As prestações convencionadas previstas nesta cober-
tura são válidas apenas nos hospitais recomendados 
pela Best Doctors localizadas fora do território nacional.

Para efeitos desta cobertura, considera-se doença grave 
ou situação clínica garantida:
a) tratamento de doença maligna exceto em estadio TIS 

(Cancro in situ);
b) neurocirurgia: qualquer intervenção cirúrgica ao crâ-

nio ou a estrutura intracraniana;
c) cirurgia de bypass das artérias coronárias (revas-

cularização miocárdica), tratamento cirúrgico envol-
vendo cirurgia de coração aberto e utilização de 
bypass para correção de estenose de pelo menos, 
duas artérias coronárias;

d) cirurgia das válvulas cardíacas;
e) transplante de órgãos, designadamente o transplante 

cirúrgico de coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas 
ou medula óssea resultante da perda irreversível da 
respetiva função. 

Relativamente às doenças graves ou situações clínicas 
abrangidas por esta cobertura, o Segurador garante o 
fi nanciamento das despesas abaixo referidas, de acordo 
com os limites fi xados nas Condições Particulares:
a) despesas de internamento em hospital, designada-

mente:
i) despesas de internamento em quarto, enfermaria 

ou unidade de cuidados intensivos;

ii) outros serviços hospitalares, incluindo os ser-
viços prestados no departamento de consulta 
externa de um hospital;

iii) despesas correspondentes ao custo de uma cama 
adicional de acompanhante, se o hospital dispo-
nibilizar esse serviço.

b) despesas realizadas em centros de cirurgia ambula-
tória, desde que o tratamento, cirurgia ou prescrição 
estiver coberta no âmbito da presente cobertura;

c) honorários médicos relativos a consultas ou trata-
mentos;

d) honorários de consultas médicas efetuadas à Pessoa 
Segura, enquanto estiver internada num hospital;

e) despesas suportadas com os seguintes serviços, 
tratamentos ou prescrições médicas e cirúrgicas:
i) anestesia e respetiva administração, sempre que 

tenha sido realizada por um médico anestesiolo-
gista;

ii) exames de patologia clínica, anatomia patológica, 
imagiologia e electromedicina, bem como trata-
mentos de radioterapia e quimioterapia, reque-
ridos para o diagnóstico e tratamento de uma 
doença coberta, sempre que tenham sido prescri-
tos e supervisionados por um médico;

iii) transfusões de produtos sanguíneos;
iv) administração de gases medicinais e terapêutica 

injetável;
f) despesas com produtos farmacêuticos ou medica-

mentos aplicados por prescrição médica enquanto a 
Pessoa Segura estiver hospitalizada, ou após a alta 
pelo período máximo de 30 dias, desde que os produ-
tos em causa sejam prescritos no âmbito de proces-
sos pós-operatórios;

g) despesas com deslocações e transportes em ambu-
lâncias terrestres e aéreas quando a sua utilização 
for indicada e prescrita por um médico e pré-apro-
vada pelo Segurador;

h) despesa com uma viagem de ida e volta em linha 
regular (classe económica) para a Pessoa Segura e 
um acompanhante.

i) despesas de alojamento da Pessoa Segura e de um 
acompanhante;

j) em caso de falecimento da Pessoa Segura durante 
o tratamento, o Segurador suportará as despesas 
relacionadas com as formalidades legais a cumprir 
no local do falecimento, bem como as decorrentes 
do transporte do corpo para o local do funeral em 
Portugal.

Caso tenha sido diagnosticada à Pessoa Segura uma 
Doença Grave, Situação Clínica Garantida ou lhe tenha 
sido prescrito um procedimento médico, a Pessoa 
Segura ou qualquer pessoa que aja em seu nome deverá, 
previamente a receber qualquer tratamento, serviço, ou 
prescrição médica que pretenda reclamar no âmbito 
desta cobertura, observar obrigatoriamente o seguinte 
procedimento:

i) Notifi cação do Sinistro

 A Pessoa Segura, ou qualquer pessoa que aja em 
seu nome, entra em contacto com a Linha Ageas 
Seguros Médis o mais rapidamente possível para 
notifi car o possível sinistro e solicitar o serviço de 
segunda opinião médica, também designado como 
InterConsulta™. A Pessoa Segura é informada pela 
Best Doctors, sobre os passos necessários para 
a revisão do seu caso clinico, parte do processo 
InterConsulta™, o que inclui uma autorização da 
Pessoa Segura que permite à Best Doctors a requisi-
ção de informação médica e exames de diagnóstico 
relevantes para a confi rmação da doença grave ou 
situação clinica ao abrigo desta cobertura.

(1) Best Doctors é a marca registada pela Best Doctors, Inc, com sede em One Boston Place, 32nd Floor, Boston, Estados Unidos da América.
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ii) Avaliação do Sinistro
 Finalizado o serviço de InterConsulta™, é disponibili-

zado à Pessoa Segura um relatório de Especialista e a 
Best Doctors confi rma através do mesmo se se trata 
de uma Doença Grave ou Situação Clínica Garantida 
ao abrigo da presente cobertura. Caso assim seja e 
caso a Pessoa Segura opte por fazer o tratamento 
fora de Portugal, a Pessoa Segura tem de informar a 
Best Doctors desta decisão.

iii) Seleção do Hospital Internacional

 A Best Doctors encarrega-se de disponibilizar à 
Pessoa Segura uma lista dos Hospitais recomenda-
dos fora de Portugal.

iv) Certifi cação Médica Prévia

 Assim que a Pessoa Segura tenha confi rmado por 
escrito à Best Doctors, o Hospital que selecionou 
da lista de Hospitais recomendados, a Best Doctors 
organiza todos os preparativos para a correta 
admissão da Pessoa Segura no Hospital selecio-
nado e emite uma Certifi cação Médica Prévia válida 
exclusivamente para o Hospital selecionado. Esta 
Certifi cação Médica Prévia permite à Pessoa Segura 
o acesso no referido Hospital, ao tratamento, servi-
ços Hospitalares e medicamentos de prescrição no 
âmbito das garantias e limites desta cobertura deta-
lhados na Certifi cação Médica Prévia.

v) Tratamento e Pagamento

 Após validação e confi rmação da aceitação do sinis-
tro pela Best Doctors, tendo a Pessoa Segura obtido 
da Best Doctors a Certifi cação Médica Prévia e a Best 
Doctors ter coordenado o tratamento, serviços hos-
pitalares e medicamentos de prescrição no hospital 
confi rmado à Best Doctors e para o qual foi emitida 
a Certifi cação Médica Prévia, o Segurador, ao abrigo 
das garantias desta cobertura assume diretamente 
as despesas médicas incorridas pela Pessoa Segura, 
sujeito às condições, limites e exclusões previstas 
na presente cobertura.

 A Pessoa Segura, ou seus familiares ou representan-
tes legais, deverão permitir a visita de médicos da 
Best Doctors ou do Segurador, assim como a reali-
zação de toda e qualquer averiguação que seja con-
siderada necessária pela Best Doctors ou Segurador. 
Com este propósito, os médicos fi carão desvincula-
dos da obrigação de manter o sigilo profi ssional. 

 A violação destas obrigações será considerada como 
uma renúncia expressa do direito às garantias abran-
gidas por esta cobertura.

ASSISTÊNCIA AO DOMICÍLIO

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se, 
observando-se os preceitos e exclusões estabelecidos 
na Apólice, através dos Serviços de Assistência, a 
garantir à Pessoa Segura, em caso de sinistro que pro-
voque internamento devidamente autorizado por parte 
dos serviços Clínicos da Médis, desde que a Pessoa 
Segura se encontre em situação, comprovada por rela-
tório médico, de dependência de terceira pessoa, os 
serviços abaixo referidos nos termos e com os limites 
fi xados nas Condições Particulares.

Os serviços abaixo referidos são solicitados previa-
mente pela Pessoa Segura através da Linha Ageas 
Seguros Médis.

Constituem serviços garantidos ao abrigo da Assistência 

ao Domicílio:
a)  Transporte Especial para Crianças: o Segurador 

garante o transporte das crianças menores de 13 
anos, que se encontrem a cargo da Pessoa Segura, 
em transporte especializado até ao limite fi xado nas 
Condições Particulares;

b)  Babysitter: o Segurador, organizará e suportará o 
custo de babysitting, até ao limite fi xado nas 
Condições Particulares;

c)  Serviços de Limpeza e Higiene Pessoal da Pessoa 
Segura: o Segurador, providenciará os necessários 
serviços de limpeza e higiene pessoal da Pessoa 
Segura, na sua habitação, suportando os custos até 
aos limites fi xados nas Condições Particulares;

d)  Serviços de Alimentação: o Segurador, organizará e 
suportará os respetivos custos com o envio de uma 
pessoa especializada para providenciar a alimenta-
ção, no domicílio da Pessoa Segura até aos limites 
fi xados nas Condições Particulares, sendo que o 
custo da alimentação fi cará a cargo da Pessoa 
Segura; 

e)  Serviços de Fisioterapia e Enfermagem: o Segurador, 
organizará e suportará os custos de sessões de fi sio-
terapia e atos de enfermagem, no domicílio da Pessoa 
Segura, mediante prescrição médica, até aos limites 
fi xados nas Condições Particulares, fi cando a cargo 
da Pessoa Segura o pagamento da franquia indicada 
por cada tratamento, assim como o custo dos mate-
riais.

A Assistência ao Domicílio prevista nesta cobertura será 
exclusivamente prestada por profi ssionais de saúde 
pertencentes à rede de prestadores convencionados 
pelos Serviços de Assistência e aplica-se exclusiva-
mente ao território nacional.

As prestações e indemnizações previstas no presente 
contrato, serão pagas em excesso e como complemento 
de outros contratos de seguro, que cubram os mesmos 
riscos, ou de outras indemnizações a que a Pessoa 
Segura tiver direito.

2ª OPINIÃO

Nos termos desta cobertura, o Segurador obriga-se a 
garantir à Pessoa Segura o acesso, de acordo com os 
limites fi xados nas Condições Particulares, ao serviço 
de 2ª opinião médica prestado por entidade especiali-
zada contratada pela Médis, mediante solicitação prévia 
através da Linha Ageas Seguros Médis.

As prestações convencionadas previstas nesta cober-
tura são válidas quando realizadas pela entidade espe-
cializada contratada pela Médis. 

O que fi ca garantido: 

No âmbito da presente cobertura, o contrato de seguro 
garante à Pessoa Segura, de acordo com os limites fi xa-
dos nas Condições Particulares e para as doenças 
abaixo referidas, o acesso ao serviço de 2ª opinião 
médica, o que se consubstancia na análise não presen-
cial da situação clínica, no respetivo diagnóstico e indi-
cação dos cuidados médicos mais adequados.

Para efeitos do acima disposto, consideram-se como 
doenças ou situações clínicas ao abrigo desta cober-
tura aquelas que tenham sido diagnosticadas por um 
médico, mas não abrangendo os diagnósticos efetua-
dos por especialistas em Medicina Geral e Familiar ou 
Pediatria.

Fica excluído o fi nanciamento de quaisquer atos médi-
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cos adicionais, ainda que resultantes de recomendação 
obtida no âmbito desta cobertura.
Fica garantido um único serviço para a mesma patolo-
gia, podendo no entanto estar coberta uma nova con-
sulta pela mesma doença caso exista um novo diagnós-
tico que implique agravamento signifi cativo da mesma 
ou modifi cação substancial do tratamento, devidamente 
suportado por relatório médico.

6. Exclusões Gerais e limitações das coberturas

Ficam sempre excluídas as prestações decorrentes de:
a)  doenças preexistentes ou que sejam consequência 

de acidentes ocorridos antes da data de início ou de 
adesão ao seguro;

b)  acidentes de viação, acidentes de trabalho ou doen-
ças profi ssionais, bem como os acidentes e doenças 
cobertas por outros seguros obrigatórios;

c)  doenças infectocontagiosas, quando em situação de 
epidemia declarada pelas autoridades de saúde;

d)  quaisquer patologias resultantes, direta ou indireta-
mente, da ação do Vírus da imunodefi ciência 
humana;

e) perturbações do foro da saúde mental, salvo 
expressa convenção em contrário relativa a consul-
tas de psiquiatria nos termos estabelecidos nas 
Condições Particulares. Excluem-se igualmente 
quaisquer prestações decorrentes de assistência de 
psicologia, consultas ou tratamentos de psicanálise, 
hipnose e terapia do sono, assim como internamen-
tos psiquiátricos;

f)  tratamentos relacionados com problemas do desen-
volvimento físico, cognitivo ou da linguagem, bem 
como de aprendizagem ou comportamentais, desig-
nadamente dislexia, défi ce de atenção ou hiperativi-
dade; 

g)  perturbações resultantes de intoxicação alcoólica, 
uso de estupefacientes ou narcóticos não prescritos 
por médico, ou da utilização abusiva de medicamen-
tos; 

h)  doenças ou ferimentos em consequência da prática 
de quaisquer atos dolosos ou gravemente culposos 
da Pessoa Segura, autoinfl igidos ou resultantes de 
atos ilícitos praticados pela Pessoa Segura; 

i)  qualquer método de controlo de natalidade e planea-
mento familiar e ainda de interrupção voluntária da 
gravidez, assim como todos os atos médicos com ela 
relacionados;

j)  disfunções sexuais, qualquer que seja a sua causa;
k)  consultas, tratamentos e testes de infertilidade, bem 

como os métodos de inseminação artifi cial e suas 
consequências;

l)  qualquer tratamento:
i)  ou intervenção cirúrgica realizada com a intenção 

de melhorar a aparência pessoal ou remover 
tecido corporal são e suas consequências;

ii) ou terapêutica esclerosante de insufi ciência cró-
nica dos membros inferiores;

iii) ou cirurgias de cariz estético ou reconstrutivo e 
suas consequências, exceto se incluídas no trata-
mento de doença maligna ou consequentes de 
acidente ocorridos durante a vigência da Apólice;

iv) de correção da obesidade, tratamentos de ema-
grecimento e afi ns e suas consequências;

m) tratamentos, cirurgia e outros atos destinados à cor-
reção de doenças ou malformações congénitas, 
salvo convenção expressa em contrário nos termos 
estipulados nas Condições Particulares no que res-
peite a recém-nascidos garantidos por Apólice Médis 
desde o seu nascimento;

n) tratamentos de hemodiálise;
o)  transplantes de órgãos e suas implicações, salvo 

convenção expressa em contrário nos termos de 
cobertura adicional quando especialmente contra-
tada;

p)  tratamentos em sanatórios, termas, casas de 
repouso, lares para a terceira idade e outros estabe-
lecimentos similares, consultas e tratamentos de 
hidroterapia, medicina complementar, homeopatia, 
osteopatas e quiropatas, ou práticas semelhantes, 
bem como quaisquer atos médicos ou terapêuticos 
que não sejam reconhecidos pela Ordem dos 
Médicos portuguesa;

q)  medicamentos cuja introdução no mercado ainda 
não foi autorizada pela entidade competente;

r)  acidentes ocorridos e doenças contraídas em virtude 
de:
i)  prática profi ssional de desportos e participação, 

como amador, em provas desportivas integradas 
em campeonatos e respetivos treinos;

ii)  participação em competições desportivas e res-
petivos treinos com veículos, providos ou não de 
motor (skate, BTT, rafting, asa-delta, parapente e 
ultraleve incluídos);

iii) prática de ski na neve e aquático, surf, snow-
board, caça submarina, mergulho com escafan-
dro autónomo, pugilismo, artes marciais, para-
-quedismo, tauromaquia, barrage/saltos em equi-
tação, espeleologia, canooing, escalada, rappel, 
alpinismo, bungee-jumping e outros desportos 
análogos na sua perigosidade;

iv) utilização de veículos motorizados de duas rodas, 
três rodas ou moto quatro;

v) cataclismos da natureza, atos de guerra, decla-
rada ou não, ações de terrorismo, sabotagem, 
perturbações da ordem pública e utilização de 
armas químicas ou bacteriológicas;

vi) consequências da exposição a radiações.
s)  despesas realizadas com médicos que sejam cônju-

ges, pais, fi lhos ou irmãos da Pessoa Segura;
t)  tratamentos de enfermagem prestados no domicilio 

ou em internamento hospitalar não contemplados 
nos serviços do hospital;

u)  procedimentos de caráter experimental, assim como 
todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
cuja segurança e efi cácia clínica não estejam igual-
mente comprovados cientifi camente, de acordo com 
a prática médica;

v)  cuidados continuados, entendidos como os serviços 
clínicos que não careçam de internamento em insti-
tuição hospitalar, podendo e devendo ser prestados 
em internamento em unidade própria;

w)  despesas com serviços que não sejam clinicamente 
necessários, assim como assistência e tratamento 
hospitalar por razões de caráter social;

x)  as despesas de transporte do Segurado relaciona-
das com fi sioterapia e diálise;

y)  consequências de atraso injustifi cado ou negligên-
cia imputáveis ao prestador de cuidados de saúde ou 
à Pessoa Segura no recurso a assistência médica, ou 
da recusa ou inobservância de tratamentos que lhe 
tenham sido prescritos.

z)  despesas efetuadas por acompanhantes da Pessoa 
Segura exceto em caso de internamento hospitalar 
de menores de 14 anos.

No âmbito da Assistência Hospitalar e Cirúrgica fi cam 
sempre excluídas do contrato:
a)  todas e quaisquer técnicas cirúrgicas destinadas a 

corrigir erros de refração da visão, incluindo:
i)  queratotomia radial;
ii) queratotomia fotorefrativa (queratotomia com 

laser excimer/lasix);
iii) queratomieleusis por laser in situ;
iv) inserção de lentes fáquicas intraoculares;

b)  tratamento cirúrgico da roncopatia;
c)  plastias mamárias de aumento ou redução de volume 

e suas consequências, quaisquer que sejam as indi-
cações cirúrgicas ou remoção de material de prótese 
mamária, exceto os casos de tratamento de doença 
oncológica;
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d)  tratamentos e cirurgias que constituam consequên-
cia direta de procedimentos anteriormente recusa-
dos pelo Segurador.

Salvo convenção expressa em contrário nas Condições 
Particulares, no Certifi cado Individual ou ao abrigo de 
Condição Especial, estão igualmente excluídas as pres-
tações decorrentes de:
a)  estomatologia e medicina dentária, exceto cirurgia 

em consequência de acidente abrangido por este 
contrato e ocorrido durante a sua vigência;

b)  implantes e todos os procedimentos relacionados, 
nomeadamente férulas de diagnóstico e cirurgias, 
regeneração óssea guiada, pilares transepiteliais, 
montagem em articulador, coroas provisórias e defi -
nitivas sobre implantes entre outros, salvo conven-
ção em contrário disposta nas Condições Particulares 
do contrato;

c)  medicamentos;
d)  próteses e ortóteses não cirúrgicas;
e)  parto;
f)  exames gerais de saúde (check-up);
g) copagamentos ou franquias resultantes de atos ou 

procedimentos médicos garantidos por outra Apólice 
Médis em vigor para a mesma Pessoa Segura, apre-
sentados ao Segurador no regime de prestações 
indemnizatórias, até ao limite do copagamento para 
o mesmo ato ou procedimento médico garantido por 
essa mesma Apólice.

7. Exclusões por cobertura

Para além das exclusões gerais, são ainda aplicadas as 
seguintes exclusões por cobertura:

Cobertura de Medicamentos — Não constituem despe-
sas reembolsáveis as efetuadas em pagamento de:
a) medicamentos não sujeitos a receita médica (venda 

livre);
b) vacinas;
c) alimentação infantil;
d) produtos dietéticos, naturistas, suplementos e mani-

pulados;
e) produtos de estética e cosmética, higiene geral, 

incluindo bucal e dental;
f) artigos sanitários e antisséticos;
g) material de penso.

Cobertura de Próteses e Ortóteses — Esta cobertura 
não garante:
a) próteses estomatológicas;
b) cintas medicinais, meias elásticas, colchões ortopé-

dicos, almofadas ortopédicas ou calçado ortopédico;
c) outros equipamentos classifi cados como ajudas téc-

nicas;
d) óculos de sol, incluindo, isoladamente ou em con-

junto, armações e lentes graduadas ou não.

Cobertura de Doenças Graves — Não fi ca garantido, ao 
abrigo da presente cobertura, o pagamento das despe-
sas incorridas ou motivadas por qualquer diagnóstico, 
tratamento, serviço, provisão ou prescrição médica, de 
qualquer forma relacionadas com, ou resultante de:
a)  qualquer doença grave ou situação clínica não pre-

vista no âmbito da presente cobertura;
b)  seropositividade para HIV e Síndrome de 

Imunodefi ciência Adquirida (SIDA), qualquer doença 
que seja secundária ou provocada por estas condi-
ções, bem como todas aquelas que sejam conse-
quência do seu tratamento, incluindo o Sarcoma de 
Kaposis;

c)  despesas incorridas por serviços de custódia, cuida-
dos de saúde domiciliários ou serviços proporciona-

dos num centro ou instituição de cuidados continua-
dos, de convalescença, asilo ou lar, mesmo quando 
esses serviços sejam requeridos ou necessitados 
como consequência de uma doença coberta;

d)  qualquer despesa realizada fora do quadro de presta-
dores médicos internacionais aprovados pelo 
Segurador;

e)  qualquer tipo de prótese ou ortótese, mesmo quando 
o seu uso for considerado necessário durante o tra-
tamento de quimioterapia, com exceção da prótese 
mamária na sequencia de mastectomia;

f)  todo o tipo de produtos farmacêuticos e medicamen-
tos que não tenham sido fornecidos por um farma-
cêutico licenciado, ou para cuja obtenção não seja 
requerida receita ou prescrição médica;

g)  despesas incorridas com a utilização de medicina 
alternativa, mesmo quando tenham sido prescritas 
de forma específi ca por um médico;

h)  despesas com a compra ou aluguer de cadeiras de 
rodas, camas especiais, aparelhos de ar condicio-
nado, purifi cadores de ar, e quaisquer outros artigos 
ou equipamentos similares;

i)  despesas que não sejam de índole médica, realiza-
das pela Pessoa Segura ou pelos seus acompanhan-
tes, com a exceção das expressamente garantidas 
ao abrigo da presente cobertura;

j)  não fi cam garantidos os seguintes tratamentos:
i) qualquer tumor ou lesão histologicamente des-

crita como pré-maligna;
ii)  tumor em estádio TIS (Cancro in situ);
iii) tumores relacionados com o vírus de imunodefi -

ciência humana adquirida (HIV);
iv) cancros de pele à exceção do melanoma maligno;
v) cancro papilar da bexiga.

k)  cirurgia intracraniana quando a patologia for conse-
quência de lesão traumática;

l)  cirurgias derivadas de lesões traumáticas ou altera-
ções congénitas das coronárias aórticas;

m) quaisquer procedimentos cirúrgicos corretivos de 
alterações congénitas das válvulas cardíacas;

n)  quaisquer transplantes de órgãos ou tecidos nos 
casos em que:
i)  a Pessoa Segura é ela própria um dador;
ii)  a necessidade de transplante resulta de patologia 

congénita;
iii) a necessidade de transplante resulta de cirrose 

hepática de etiologia alcoólica;
iv) o transplante confi gura um ato cirúrgico de auto-

transplante, com exceção de transplante de 
medula óssea.

o)  qualquer despesa incorrida em data anterior à emis-
são da Certifi cação Médica Prévia;

p)  qualquer despesa incorrida num hospital não autori-
zado ou não incluído na Certifi cação Médica Prévia;

q)  qualquer despesa efetuada diretamente relacionada 
com o diagnóstico, tratamento, serviço ou prescri-
ção médica de qualquer natureza realizada em terri-
tório português;

r)  qualquer despesa incorrida sem cumprir os procedi-
mentos defi nidos na cobertura;

s)  qualquer doença ou situação clínica diagnosticada 
ou cujos primeiros sintomas se manifestem durante 
os primeiros 180 dias a contar da data de adesão da 
Pessoa Segura à apólice;

t)  qualquer despesa incorrida diretamente relacionada 
com o diagnóstico, tratamento, serviço ou prescri-
ção médica de qualquer natureza no mundo inteiro, 
quando a Pessoa Segura viver fora de Portugal por 
mais de 91 dias consecutivos num período de 12 
meses;

u)  todo o tipo de condição preexistente ou doença con-
génita.

Cobertura de Assistência ao Domicílio — Ficam excluí-
das desta cobertura as seguintes prestações:
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a) que não tenham sido solicitadas ao Segurador ou 
que não tenham sido efetuadas com o seu acordo 
prévio, salvo nos casos de força maior ou de impos-
sibilidade material demonstrada, ou internamentos 
autorizados que não provoquem uma situação de 
dependência clinicamente comprovada;

b) decorrentes de apostas, da participação em compe-
tições desportivas e dos treinos com vista a essas 
competições;

c)  decorrentes de greves, tumultos e perturbações da 
ordem pública.

Cobertura de 2ª Opinião — Ficam excluídas desta cober-
tura: surtos agudos de doenças de curta duração, doen-
ças psiquiátricas, odontologia, segundas opiniões 
sobre doentes hospitalizados e sobre admissões hospi-
talares, bem como o fi nanciamento de quaisquer atos 
médicos adicionais, ainda que resultantes de recomen-
dação obtida no âmbito desta cobertura.

8. Períodos de Carência

1. São fi xados, nas Condições Particulares e nas 
Condições Especiais aplicáveis, os períodos de 
tempo que medeiam entre a data de início do seguro 
ou, tratando-se de um seguro de grupo, da adesão 
ao mesmo, e a data em que as respetivas garantias 
podem ser acionadas.

 A cobertura de Assistência Clínica em Regime de 
Hospitalização encontra-se sujeita a período de 
carência de 90 dias.

 A cobertura de Assistência Clínica em Regime 
Ambulatório encontra-se sujeita a período de carên-
cia de 60 dias.

 A cobertura de Estomatologia e Medicina Dentária 
encontra-se sujeita a período de carência de 60 dias.

 A cobertura de Medicamentos encontra-se sujeita a 
um período de carência de 60 dias.

 A cobertura de Parto encontra-se sujeita a um período 
de carência de 365 dias.

 A cobertura de Próteses e Ortóteses encontra-se 
sujeita a um período de carência de 60 dias.

 A cobertura de Assistência Clinica no Estrangeiro 
encontra-se sujeita a um período de carência de 180 
dias.

 A cobertura de Doenças Graves encontra-se sujeita a 
um período de carência de 180 dias.

 A cobertura de Assistência ao Domicílio encontra-se 
sujeita a um período de carência de 90 dias.

 A cobertura de 2ª Opinião encontra-se sujeita a um 
período de carência de 60 dias.

2.  Sem prejuízo do disposto no n.º 1, estão ainda sujei-
tas a Período de Carência de 6 meses (180 dias), as 
coberturas relativas às prestações ou atos médicos 
decorrentes de:
a) tratamento cirúrgico ou por outros métodos inva-

sivos da hipertrofi a benigna da próstata;
b) tratamento cirúrgico ou por outros métodos inva-

sivos de patologia benigna do útero;
c) tratamento cirúrgico de cistocelo e rectocelo.

3.  Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 
estão ainda sujeitas a Período de Carência de 12 

meses (365 dias), as coberturas relativas às presta-
ções ou atos médicos decorrentes de:
a)  tratamento cirúrgico de varizes dos membros infe-

riores;
b) tratamento cirúrgico de hérnia discal;
c)  hemorroidectomia e outros tratamentos da 

doença hemorroidária bem como tratamento 
cirúrgico da fi stula perianal;

d)  tratamento de patologia articular por via artroscó-
pica;

e)  septoplastia;
f)  amigdalectomia, adenoidectomia, miringotomias 

com ou sem aplicação de tubos de ventilação;
g)  rinoseptoplastia;
h)  excisão cirúrgica de lesões benignas da pele e 

tecido celular subcutâneo;
i)  tratamentos com laser a lesões benignas da pele;
j)  tratamento cirúrgico da apneia do sono.

9. Declaração inicial do risco

O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura estão obrigados, 
antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão 
todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente 
devam ter por signifi cativas para a apreciação do risco pelo 
Segurador, ainda que não lhes seja solicitado em questioná-
rio para o efeito.

10. Incumprimento doloso

Em caso de incumprimento doloso do dever referido no 
n.º 9, o contrato é anulável mediante declaração enviada 
pelo Segurador ao Tomador do Seguro.

Não tendo ocorrido sinistro, a declaração referida no pará-
grafo anterior deve ser enviada no prazo de 3 meses a con-
tar do conhecimento daquele incumprimento.

O Segurador não está obrigado a cobrir o sinistro que ocorra 
antes de ter tido conhecimento do incumprimento doloso da 
obrigação de declaração inicial do risco ou no decurso do 
prazo previsto no parágrafo anterior, seguindo-se o regime 
geral da anulabilidade.

O Segurador tem direito ao prémio devido até ao fi nal 
daquele prazo de 3 meses, salvo se tiver concorrido dolo ou 
negligência grosseira do Segurador ou do seu represen-
tante.

Em caso de dolo do Tomador do Seguro ou da Pessoa 
Segura com o propósito de obter uma vantagem, o prémio é 
devido até ao termo do contrato. 

11. Incumprimento negligente

Em caso de incumprimento com negligência do dever de 
declaração inicial do risco acima referido o Segurador pode, 
mediante declaração a enviar ao Tomador do Seguro, no 
prazo de 3 meses a contar do seu conhecimento:

a) propor uma alteração do contrato, fi xando um prazo, não 
inferior a 14 dias, para o envio da aceitação ou, caso a 
admita, da contraproposta;

b)  fazer cessar o contrato, demonstrando que, em caso 
algum, celebra contratos para a cobertura de riscos 
relacionados com o facto omitido ou declarado ine-
xatamente.

O contrato cessa os seus efeitos 30 dias após o envio da 
declaração de cessação ou 20 dias após a recepção 
pelo Tomador do Seguro da proposta de alteração, caso 
este nada responda ou a rejeite. Neste caso o prémio é 
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devolvido proporcionalmente ao período de tempo não 
decorrido até ao vencimento do contrato atendendo à 
cobertura havida.

Se, antes da cessação ou da alteração do contrato, ocorrer 
um sinistro cuja verifi cação ou consequências tenham sido 
infl uenciadas por facto relativamente ao qual tenha havido 
omissões ou inexatidões negligentes:

a)  o Segurador cobre o sinistro na proporção entre o prémio 
pago e o prémio que seria devido, caso, aquando da 
celebração do contrato, tivesse conhecido o facto omi-
tido ou declarado inexatamente;

b) o Segurador, demonstrando que, em caso algum, teria 
celebrado o contrato se tivesse conhecido o facto omitido 
ou declarado inexatamente, não cobre o sinistro e fi ca 
apenas vinculado à devolução do prémio.

12. Valor total do prémio ou métodos de cálculo

O cálculo do prémio é realizado pelo Segurador com base 
nos dados fornecidos pelo Tomador do Seguro relevantes 
para o risco, de acordo com os princípios da atividade segu-
radora.

13. Formas de pagamento do prémio

A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento 
do prémio.

O prémio correspondente a cada período de duração do 
contrato de seguro é devido por inteiro, sem prejuízo de 
poder ser fracionado para efeitos de pagamento, por acordo 
entre o Segurador e o Tomador do Seguro.

Salvo quando tenha sido acordado que a Pessoa Segura 
pague diretamente o prémio ao Segurador, a obrigação de 
pagamento do prémio impende sobre o Tomador do Seguro. 

O prémio ou fração inicial é devido na data de celebração do 
contrato. Tratando-se de um seguro de grupo, o prémio ou 
fração inicial correspondente a cada adesão será devido na 
data da respetiva aceitação.

As frações seguintes do prémio inicial, o prémio de anuida-
des subsequentes e as sucessivas frações deste são devi-
dos nas datas estabelecidas no contrato.

A parte do prémio de montante variável relativa a acerto do 
valor e, quando seja o caso, a parte do prémio correspon-
dente a alterações ao contrato são devidas nas datas indica-
das nos respetivos avisos.

Em caso de cessação antecipada do contrato de seguro, por 
qualquer causa, o prémio ou fração devido pelo Tomador do 
Seguro será calculado proporcionalmente ao período de 
tempo decorrido até ao momento da cessação, havendo 
lugar ao estorno correspondente ao período de tempo não 
decorrido se o Tomador do Seguro já houver pago a totali-
dade do prémio ou da fração.

O Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura, quando seja o 
caso, indicam na proposta de adesão que subscrevam, o 
IBAN relativo à sua conta bancária que pretendam seja debi-
tada pelo valor do prémio e creditada pelo valor das presta-
ções do Segurador.

14. Aviso de pagamento do prémio

Na vigência do contrato, o Segurador deve avisar por escrito 
o Tomador do Seguro do montante a pagar, assim como da 
forma e do lugar de pagamento, com uma antecedência 
mínima de 30 dias em relação à data em que se vence o 
prémio ou frações deste.

Do aviso devem constar, de modo legível, as consequências 
da falta de pagamento do prémio ou de sua fração.

Nos contratos de seguro em que seja convencionado o 
pagamento do prémio em frações de periodicidade igual ou 
inferior a 3 meses e em cuja documentação contratual se 
indiquem as datas de vencimento das sucessivas frações do 
prémio e os respetivos valores a pagar, bem como as conse-
quências do seu não pagamento, o Segurador pode optar 
por não enviar o aviso referido no primeiro parágrafo, 
cabendo-lhe, nesse caso, a prova da emissão, da aceitação 
e do envio ao Tomador do Seguro da documentação contra-
tual referida neste parágrafo.

15. Consequências da falta de pagamento do prémio

A falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira 
fração deste, na data do vencimento, determina a reso-
lução automática do contrato a partir da data da sua 
celebração.

A falta de pagamento determina a resolução automática 
do contrato na data do vencimento de:
a)  uma fração do prémio no decurso de uma anuidade;
b) um prémio adicional resultante de uma modifi cação 

do contrato fundada num agravamento superve-
niente do risco.

No seguro de grupo contributivo, quando a Pessoa 
Segura não entregue ao Tomador do Seguro a quantia 
destinada ao pagamento do prémio ou, tendo sido acor-
dado que a Pessoa Segura pague diretamente o prémio 
ao Segurador, tal pagamento não se verifi que, a Pessoa 
Segura é excluída da cobertura do seguro.

A falta de pagamento do prémio de anuidades subse-
quentes, ou da primeira fração deste, na data do venci-
mento, impede a prorrogação do contrato ou da cober-
tura da Pessoa Segura em causa.

O não pagamento, até à data do vencimento, de um pré-
mio adicional resultante de uma modifi cação contratual 
determina a inefi cácia da alteração, subsistindo o con-
trato ou a cobertura com o âmbito e nas condições que 
vigoravam antes da pretendida modifi cação, a menos 
que a sua subsistência se revele impossível, caso em 
que ocorrerá a respetiva cessação na data do venci-
mento do prémio não pago.

16. Montante máximo do capital em cada período de vi-
gência do contrato

O montante máximo do capital em cada período de vigência 
do contrato consta das respetivas Condições Particulares ou 
do Certifi cado de Adesão.

17. Duração do contrato e regime de renovação, de de-
núncia e de livre resolução

Duração e cessação do contrato

O contrato ou a adesão, uma vez aceites, vigoram a partir 
das 0 horas do dia 1 ou do dia 15 do mês seguinte ao da 
recepção da proposta no Segurador, consoante tal receção 
tenha lugar, respetivamente, até ao dia 15 ou depois do dia 
15 de um dado mês, vigorando as garantias para as Pessoas 
Seguras a partir da data de início, indicada nas Condições 
Particulares, sem prejuízo do disposto quanto a Períodos de 
Carência ou outros prazos suspensivos.

A duração do contrato é a que for estipulada nas Condições 
Particulares da Apólice, podendo ser por um prazo certo e 
determinado ou por um ano a continuar pelos seguintes.
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Quando celebrado por um período de tempo determinado, o 
contrato cessa os seus efeitos às 24 horas do último dia do 
prazo estabelecido.

Quando for celebrado por um ano a continuar pelos 
seguintes, considera-se o mesmo automática e sucessi-
vamente renovado por períodos anuais, exceto se qual-
quer das partes o denunciar, por correio registado ou 
por outro meio do qual fi que registo escrito, com a ante-
cedência mínima de 30 dias em relação ao termo da 
anuidade.

As prestações garantidas pelo Segurador respeitam 
exclusivamente a cada período de vigência do contrato, 
não havendo lugar a qualquer prorrogação ou extensão 
das garantias para além da data do seu vencimento, 
sem prejuízo do disposto relativamente à não renova-
ção do contrato ou da adesão.

As garantias conferidas pelo contrato deixam, automati-
camente, de produzir os seus efeitos em relação a cada 
Pessoa Segura, salvo convenção expressa em contrá-
rio, nos seguintes casos:
a)  vencimento da anuidade em que a Pessoa Segura 

atinja a idade limite prevista nas Condições 
Particulares;

b)  no caso de membros do agregado familiar, quando 
percam a qualidade de dependentes, nos termos das 
defi nições constantes das Condições Gerais e 
Especiais da Apólice;

c)  no termo da anuidade em que perca a qualidade de 
aderente ou membro do grupo pelo qual aderiu ao 
contrato de seguro;

d)  falta de pagamento do prémio, nos termos legais 
aplicáveis;

e)  em caso de não renovação do contrato ou de não 
renovação da adesão.

O contrato ou, tratando-se de um seguro de grupo, a 
adesão ao mesmo, pode ser denunciado por qualquer 
das partes, na data do seu vencimento anual, mediante 
carta registada ou outro meio do qual fi que registo 
escrito, enviada à outra parte com a antecedência 
mínima de 30 dias em relação à data do vencimento.

Em caso de não renovação do contrato ou de não renova-
ção da adesão, a responsabilidade do Segurador cessa na 
data de termo, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
seguinte.

Em ambos os casos previstos no parágrafo anterior, o 
Segurador permanece obrigado às prestações garantidas, 
pelo período de 2 anos e até esgotar o capital seguro no 
último período de vigência do contrato, relativamente a 
doenças manifestadas durante o período de vigência do 
contrato ou a acidentes e outros factos geradores de indem-
nização ocorridos no mesmo período, desde que cobertos 
pelo contrato e declarados até 30 dias após o seu termo, 
salvo justo impedimento.

O Cartão Ageas Seguros Médis é propriedade do Segurador, 
obrigando-se o seu titular a não fazer uso do mesmo e a 
devolvê-lo logo que cesse a vigência do contrato de seguro 
ao abrigo do qual foi emitido, sob pena de incorrer na res-
ponsabilidade civil e criminal que ao facto couber. Em caso 
de extravio, abuso de confi ança, furto ou roubo do cartão, o 
titular obriga-se a participar a ocorrência à Médis, no prazo 
máximo de 72 horas, sob pena de incorrer em responsabili-
dade civil no caso de utilização indevida.

Livre resolução

O Tomador do seguro, que seja pessoa singular, pode resol-
ver o contrato sem invocar justa causa nos 30 dias imediatos 
à data da receção da apólice.

O prazo acima previsto conta-se a partir da data da celebra-
ção do contrato, desde que o Tomador do Seguro, nessa 
data, disponha, em papel ou noutro suporte duradouro, de 
todas as informações relevantes sobre o seguro que tenham 
de constar da apólice. Caso contrário, o prazo contar-se-á 
da data em que tais informações, em suporte duradouro, 
estejam na posse do Tomador do Seguro.

A resolução do contrato deve ser comunicada ao Segurador 
por escrito, em suporte de papel ou outro meio duradouro 
disponível e acessível ao Segurador.
A resolução tem efeito retroativo, podendo o Segurador ter 
direito ao valor do prémio calculado proporcionalmente ao 
período de tempo decorrido até à data da resolução, na 
medida em que tenha suportado o risco até essa data.

Em caso de livre resolução de contrato de seguro celebrado 
à distância, o Segurador apenas tem direito às prestações 
indicadas no parágrafo anterior no caso de início de cober-
tura do seguro antes do termo do prazo de livre resolução do 
contrato a pedido do Tomador do Seguro.

18. Tipos de Prestações

Prestações convencionadas

No âmbito das prestações convencionadas, o Segurador 
garante nos termos das Condições Gerais, Especiais e 
Particulares, às Pessoas Seguras o acesso direto aos médi-
cos, hospitais ou unidades de saúde, centros de meios com-
plementares de diagnóstico e outros serviços de saúde que, 
em cada momento fi zerem parte do Sistema Integrado de 
Cuidados de Saúde Médis, cujas condições de utilização se 
encontram estabelecidas na Apólice e no Guia Médis.

Relativamente aos serviços que não estejam contratados 
com os prestadores de cuidados de saúde referidos no pará-
grafo anterior é aplicável o regime de prestações indemniza-
tórias previsto no ponto seguinte.

As condições de fi nanciamento integram limites máximos, 
bem como copagamentos ou franquias, a cargo da Pessoa 
Segura, relativamente a atos médicos concretos, indepen-
dentemente dos capitais garantidos ou disponíveis em cada 
momento.

O acionamento das coberturas previstas nas Condições 
Particulares é objeto de análise de processo clínico e 
depende de autorização expressa dos serviços clínicos do 
Segurador, a qual obedece, exclusivamente, a critérios de 
natureza médica, de acordo com os princípios da boa prá-
tica clínica.

O Segurador faculta, à Pessoa Segura, o Guia Médis com a 
lista de prestadores de serviços que, em cada momento, 
integram a Rede Médis, fi cando ao critério da Pessoa 
Segura a escolha da entidade adequada ao seu estado, 
exceto relativamente às consultas de especialidade e à rea-
lização de meios complementares de diagnostico e terapêu-
tica que requeiram referenciação ou autorização.

Quando a Pessoa Segura recorrer a uma entidade que não 
integre a Rede Médis aplica-se o regime previsto nas 
Prestações indemnizatórias.

Prestações indemnizatórias (se aplicáveis)

O Segurador obriga-se, nos termos e limites fi xados nas 
Condições Gerais, Especiais e Particulares, ao reembolso 
das despesas realizadas pela Pessoa Segura junto de pres-
tadores de serviços clínicos não integrados na Rede Médis, 
sujeito aos parâmetros de valoração dos atos médicos de 
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acordo com a tabela de valores relativos estabelecida pela 
Ordem dos Médicos.

Quando a Pessoa Segura recorrer a entidade integrante da 
Rede Médis, mas na modalidade de prestações indemniza-
tórias, benefi ciará da aplicação dos preços convencionados, 
sem prejuízo de apenas lhe ser devido, pelo Segurador, o 
montante do reembolso previsto no contrato.

Assistência (se aplicável)

O Segurador, nos termos e limites do âmbito territorial, e 
conforme o estabelecido no descritivo da cobertura, garante 
a prestação de serviços de assistência no estrangeiro, rela-
tivamente a acidentes ou doenças garantidos pela Apólice.

19. Acesso, procedimentos e regularização

Em caso de necessidade de cuidados de saúde garantidos 
pelo contrato, e consoante se trate de prestações conven-
cionadas ou de prestações indemnizatórias, a Pessoa 
Segura pode aceder ao sistema integrado de cuidados de 
saúde Médis ou recorrer, à sua escolha, a qualquer médico, 
hospital ou clínica em caso de necessidade de internamento, 
devendo observar, em qualquer dos casos, as prescrições 
do médico que a assista e os procedimentos previstos nos 
parágrafos seguintes.

Em caso de prestações convencionadas, a Pessoa Segura 
poderá:

a) escolher um Médico Assistente da Rede Médis;
b) consultar um médico do Sistema Integrado de Cuidados 

de Saúde Médis ou contactar a Linha Ageas Seguros 
Médis que lhe indicará um médico ou serviço de saúde 
adequado a cada caso. Se necessário, qualquer destes 
contactos indicará um médico especialista ou uma uni-
dade de saúde da Rede Médis;

c) contactar a Linha Ageas Seguros Médis através da qual 
um enfermeiro registará a informação relativa às queixas 
apresentadas, bem como a suscetibilidade de a situação 
carecer de assistência médica e qual o grau de urgência 
desta, sugerindo os meios mais adequados à situação e 
alertando, ainda, para os sinais e sintomas que devem 
implicar outro tipo de ações, não constituindo este ato, 
em qualquer circunstância, um ato médico ou um diag-
nóstico clínico.

Em qualquer dos casos previstos no parágrafo anterior, de 
modo a permitir a aplicação da máxima extensão das respe-
tivas coberturas, deve ser observado o seguinte procedi-
mento pela Pessoa Segura:

a)  identifi car-se como titular de seguro de saúde Ageas 
Seguros Médis ou exibir o seu Cartão Ageas Seguros 
Médis perante os prestadores de serviços da Rede 
Médis;

b)  fornecer a informação necessária à correta avaliação do 
seu estado de saúde;

c)  obter uma referenciação, quando tal seja obrigatório nos 
termos do respetivo plano de coberturas, para consulta 
com médico especialista integrado na Rede Médis ou 
realização de meios complementares de diagnóstico e 
terapêuticos em unidade de saúde integrada na Rede 
Médis;

d)  assegurar a solicitação de autorização prévia ao 
Segurador, por parte do Médico que a assiste, nos casos 
em que esta constitui requisito de fi nanciamento, para 
efeitos de cobertura dos correspondentes procedimentos 
e atos médicos;

e)  submeter-se a exame por médico designado pelo 
Segurador, caso este o considere necessário.

O recurso a médicos não integrados nas unidades de Saúde 
da Rede Médis ou que não estejam com as mesmas con-

vencionados, é considerado como prestação fora do Sistema 
Integrado de Cuidados de Saúde Médis e reembolsado 
como prestação indemnizatória, nos termos e limites das 
coberturas expressos nas Condições Particulares aplicá-
veis.

Em caso de prestações indemnizatórias (quando aplicá-
veis), a Pessoa Segura deve:

a) solicitar ao Segurador através do médico que a assiste, 
a autorização necessária para efeitos de cobertura dos 
correspondentes procedimentos e atos médicos;

b) comunicar ao Segurador a situação clínica assim como 
os atos médicos prestados, enviando conjuntamente o 
relatório do médico discriminando os mesmos;

c) submeter-se a exame por médico designado pelo Segu-
rador, caso este o considere necessário.

O reembolso das despesas efetuadas ao abrigo do contrato 
será efetuado depois de entregues os documentos compro-
vativos, válidos segundo as normas legais em vigor e obser-
vados os seguintes procedimentos:

a) menção, em caso de acidente, da data, hora, local, inter-
venientes, causas e consequências da sua ocorrência, 
testemunhas, autoridade que tenha lavrado auto e iden-
tifi cação do eventual responsável;

b)  apresentação, no prazo máximo de 120 dias a contar da 
data da efetivação da despesa, sob pena de caducidade 
do direito ao reembolso, de todos os documentos origi-
nais justifi cativos das despesas realizadas, os quais dis-
criminem os serviços prestados, acompanhados de pres-
crição médica, podendo, no entanto, o Segurador aceitar 
fotocópias se a Pessoa Segura necessitar dos originais 
para efeitos de pedido de reembolso a outra entidade, 
caso em que deverá fazer prova do montante despen-
dido e do reembolso recebido da mesma;

c)  submeter-se a exame por médico designado pelo Segu-
rador, caso este o considere necessário.

Em qualquer das circunstâncias previstas nos parágrafos 
anteriores, os serviços clínicos do Segurador fi cam autoriza-
dos pela Pessoa Segura a informar-se, em qualquer 
momento, junto dos médicos que a assistam e a obter cópias 
de relatórios clínicos ou de quaisquer outros documentos 
referentes à assistência prestada, com estrita observância 
do dever de confi dencialidade e da legislação em vigor.

Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais, Especiais 
e Particulares da Apólice, o montante do reembolso das des-
pesas médicas incide sobre o valor efetivamente suportado 
pela Pessoa Segura e não reembolsado por outra entidade, 
desde que observados os seguintes procedimentos:

a) quando apresentados os documentos originais compro-
vativos de qualquer despesa, será sobre a totalidade do 
seu valor que incidirá uma percentagem de reembolso;

b) quando apresentados documentos provenientes de outra 
entidade, comprovativos da despesa e respetiva com-
participação a que a Pessoa Segura tenha previamente 
recorrido, a percentagem de reembolso incidirá apenas 
sobre o remanescente da despesa não comparticipada.

O reembolso das despesas médicas pode estar sujeito a 
limites máximos de comparticipação, independentemente 
do capital garantido e disponível, nos termos das Condições 
Particulares aplicáveis.
 

20. Coordenação de prestações

A Pessoa Segura deverá informar o Segurador de outros 
seguros de natureza idêntica à do presente contrato, logo 
que tome conhecimento da sua verifi cação, bem como 
aquando da participação do sinistro, para que, sendo caso 
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disso, se proceda à coordenação das prestações convencio-
nadas ou indemnizatórias devidas ao abrigo dos vários con-
tratos.

A omissão fraudulenta da informação referida no parágrafo 
anterior exonera o Segurador da respetiva prestação.

Para efeitos deste número são equiparados a seguros os 
sistemas de reembolso ou comparticipação de despesas de 
âmbito similar ao do presente contrato, de que seja benefi -
ciária a Pessoa Segura.

21. Alterações ao contrato

O Segurador poderá propor a alteração das coberturas, dos 
capitais seguros, franquias, copagamentos e dos prémios, 
bem como dos critérios de utilização do fi nanciamento ou 
reembolso de despesas de saúde, para vigorar na anuidade 
seguinte do contrato, desde que estas alterações sejam 
comunicadas pelo Segurador ao Tomador do Seguro ou à 
Pessoa Segura com 30 dias de antecedência relativamente 
à data de renovação do contrato ou da cobertura.

As alterações têm-se por aceites se o Tomador do Seguro 
ou a Pessoa Segura nada disser no prazo de 14 dias conta-
dos da receção da proposta.

Caso as alterações propostas pelo Segurador não sejam 
aceites, o contrato extinguir-se-á na data da renovação 
do contrato ou da cobertura.

Os capitais seguros, prémios e franquias, poderão estar 
sujeitos a uma indexação anual, a considerar automatica-
mente no vencimento da Apólice, nos termos das respetivas 
Condições Gerais, Especiais e Particulares.

Sempre que se baseiem em escalões etários, os prémios 
correspondentes às mudanças de escalão da Pessoa 
Segura tornar-se-ão exigíveis na data de renovação seguinte 
do contrato.

O Segurador formalizará em documento escrito as altera-
ções ao contrato.

22. Regime de transmissão do contrato de seguro

O Tomador do Seguro poderá transmitir a sua posição con-
tratual, desde que tal seja previamente aceite pelo Segurador. 

23. Reclamações

Sem prejuízo do recurso aos Tribunais, o Tomador do Seguro 
ou as Pessoas Seguras podem apresentar reclamações 
decorrentes da interpretação ou aplicação do presente con-
trato ao departamento responsável pela gestão de reclama-
ções do Segurador, ao Provedor do Cliente ou à Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, nos ter-
mos das suas competências legais.

24. Mecanismos de proteção jurídica

Se, no que respeita a questões de natureza exclusivamente 
clínica, for controverso o direito da Pessoa Segura às pres-
tações do Segurador, poderá haver recurso a arbitragem.

No caso da arbitragem, cada parte designará um médico 
que a representará, cabendo aos designados acordarem na 
nomeação de um outro médico que presidirá.

Os custos associados ao processo de arbitragem serão 
suportados por cada parte em relação ao árbitro que designe 
e em metade relativamente ao árbitro presidente.

25. Autoridade de Supervisão

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, 
com sede na Av. da República, n.º 76, 1600-205, Lisboa.

26. Lei aplicável e foro

Quando as partes não tenham escolhido, dentro dos limites 
legais, outra lei que lhe seja aplicável, este contrato será 
regido pela lei Portuguesa.

O foro competente para dirimir os litígios emergentes deste 
contrato é o determinado na lei civil.

Esta informação não dispensa a consulta e leitura das 
Condições Gerais e Especiais e Particulares, com a qual 
deve ser complementada.
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